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LAKKAUTTAMISTA JA TOIMINNAN SIIRTÄMISTÄ LEIKKIPUISTO SEPPÄÄN

Taustaa:
Eteläiset kaupunginosat ry edustajat osallistuivat Haukan leikkipuiston lakkauttamista koskevaan
asukasiltaan Päiväkoti Haukassa 19.5.2008 klo 17.00- 18.20. Asukasillan olivat kutsuneet koolle
perhekeskuspäällikkö Sonja Mattila ja johtava leikkipuisto-ohjaaja Anja Virolainen. Tilaisuudessa
olivat edustettuna myös päivähoitoyksikkö sekä leikkipuisto Haukan ja Sepän henkilökunnat.
Tilaisuudessa asukkaille kerrottiin, että alueen päivähoitopaikoista on pulaa. Siksi Haukan
leikkipuistolle Päiväkoti Haukassa varatut sisätilat (80m2) luovutetaan päiväkodin käyttöön. Nämä
kaikille Haukan leikkipuiston käyttäjille ja mm. 50 Snellmanin ala-asteen iltapäivätoiminnan
koululaiselle varatut tilat siirtyvät päiväkodille ja mahdollistavat 7 uutta päivähoitopaikkaa.
Sisätilojen poistuessa koko leikkipuisto Haukka lakkautetaan ja sen asiakkaat eli lapset voivat
siirtyä leikkipuisto Sepän käyttäjiksi.
Lisäksi Snellmanin koulun iltapäivätoiminnan kerrottiin jatkuvan lukuvuonna 2008-2009 siten, että
sisätilat toimintaan tarjoaa edelleen Snellmanin koulu. Lukuvuonna 2009-2010 sosiaaliviraston
koululle järjestämä iltapäivätoiminta lakkaa kokonaan ja tulevaisuudessa opetusviraston tulee
järjestää koululle maksullinen iltapäiväkerho (arviona kerhomaksusta annettiin n.80€/kk). Nykyinen
leikkipuiston tarjoaman iltapäivätoiminta on ollut ilmaista ja halukkaille on ollut tarjolla maksullinen
välipala (30€/kk).

Huomioita esityksestä:
Asukasyhteistyötä ei ole esitystä valmisteltaessa tehty lainkaan.
Päätöksellä oli kuulemma ollut kiire; oli kerran kokoonnuttu johtajien kesken ja pohdittu
päivähoitopaikkojen puutetta ja keksitty tämä ratkaisu. Ratkaisua haluttiin kiirehtiä 3.6.
lautakunnassa päätettäväksi siksi, että saataisiin muutos voimaan 1.8.2008.
Asukas- ja
palveluiden asiakaspalautetta ei ennen tätä asukastilaisuutta pyydetty. Tilaisuudesta oli tiedotettu
kyseisten leikkipuistojen oviin kiinnitetyin lappusin. Kaikki tilaisuudessa läsnä olleet asukkaat ja
asiakkaat vastustivat selostettua ehdotusta. Esitystä asiasta ei ollut nähtävissä eikä sitä ollut
saatavissa; se kehotettiin lukemaan netistä perjantaina 30.5. ennen lautakunnan kokousta 3.6..

Leikkipuiston tarjoama koululaisten iltapäivätoiminta on ollut erinomaisesti järjestettyä ja sen
halutaan jatkuvan samanlaisena.
Leikkipuiston järjestämä koululaisten iltapäivätoiminta on kaksi vuotta järjestetty Snellmanin alaasteen käyttöön luovuttamissa tiloissa. Käytössä on ollut virallisen luokkahuoneen lisäksi mm.
käsityötilat, kirjasto, pieni voimistelusali ja elokuvasali. Päiväkoti Haukan sisätiloissa leikkipuiston
käyttöön nimettyjä tiloja on käytetty kahden vuoden aikana alle viisi kertaa iltapäivätoimintaan ja

kahdesti viikossa pienten lasten aamukerhoon. Leikkipuiston ulkotilana on toiminut Sinebrychoffin
puisto ja sen tähtitorni.
Näin järjestettynä toiminta on saanut huomattavasti laajemmat ja virikkeisemmät puitteet, kuin
esimerkiksi leikkipuisto Sepän vastaava toiminta. Lisäksi järjestely on helpottanut useampilapsisten
perheiden arkea, kun lapset on voinut noutaa samasta puistosta.

Leikkipuisto Sepän tilalliset ja henkilöresurssit saattavat olla liian pienet kahden leikkipuiston
lapsille. Muutosesitystä ei ole valmisteltu yhdessä Sepän leikkipuistoa käyttävien asukkaiden,
alueen päiväkotien tai HKR puisto-osaston kanssa.
Asukastilaisuudessa läsnä olleet virkamiehet eivät osanneet kertoa leikkipuisto Seppää päivittäin
käyttävien lasten lukumäärää. Asukkaille kerrottiin, että päivähoidolle on annettu tarkat neliömäärät
lasta kohti, mutta laki ei säätele leikkipuistojen käyttäjämääriä. Siksi asiaa ei ole selvitetty eikä sillä
ollut merkitystä päätösehdotusta tehtäessä. Perhetoiminnalle tuli myös yllätyksenä tieto, että
leikkipuisto Seppää käyttää leikki-ikäisten lasten ja Tehtaankadun ala-asteen iltapäivätoiminnan
koululaisten lisäksi myös mm. neljä päiväkotia (kussakin n.30 lasta). Tilaisuudessa esitettiin, että
alueen lapsimäärä olisi väestöennusteen mukaan laskussa ja siten kaikki lapset mahtuvat
Sepänpuistoon. Tämä väite on ristiriidassa sekä päivähoidon jonon (n.100 lasta), ala-asteen
oppilasmäärien ja alueelle rakennettavien uudistalojen ja asumiskäyttöön muutettavana olevien
toimistorakennusten asukasmäärien kanssa. Arvioitiin, että Sepänpuistossa leikkisi muutoksen
jälkeen iltapäivisin noin 150-200 lasta nykyisellä asukasmäärällä. Uudet asunnot lisäävät vielä
lapsimäärää. Tilanteen uskottiin ratkeavan sillä, että ”kaikki eivät sitten aina tule puistoon”.
Puisto-osaston kantaa ehdotettuun käyttäjämäärän lisäykseen ei oltu selvitetty. Lisäksi ei oltu
katsottu tarpeelliseksi tiedottaa muutosehdotuksesta alueen päiväkodeille.
Tilaisuuden aluksi esitettiin, että Seppään siirryttäessä tarjoutuisi laajempia henkilöresursseja
lasten käyttöön. Tilaisuuden edetessä selvisi kuitenkin, että leikkipuisto Haukasta vapautuvaa
henkilökuntaa tarvitaankin esim. Suomenlinnan ja Katajanokan perhetoiminnassa sekä uudessa
”perhevalmennus”-toiminnassa, joka korvaa neuvolan synnytysvalmennusta.
Alueella on pula leikkipuistojen järjestämistä pienten lasten aamupäiväkerhoista.
Leikkipuisto Haukan lakkauttaminen vähentäisi edelleen aamupäiväkerhojen tarjontaa.
päivähoitoon hakeutuvista lapsista valitsisi aamupäiväkerhon, mikäli sellainen olisi tarjolla.

Osa

Leikkipuiston Haukan ulkotilat Sinebrychoffin puistossa ovat kaupunkiympäristössä ainutlaatuiset
ja elämykselliset ja ne sopivat erityisen hyvin koululaisten käyttöön.
Leikkipuisto liittyy turvallisella tavalla päiväkodin aidattuun leikkialueeseen. Samalla se kuitenkin
laajenee monipuolisia virikkeitä tarjoavaan kumpuilevaan viheralueeseen vesialtaineen ja
pulkkamäkineen. Toiminnan keskipisteenä on jännittävä torni, jonne voi vetäytyä sadekuuron
sattuessa. Puistossa seikkailu ja kahluualtaalla polskuttelu, pulkkamäet ja peli- ja luistelukenttä
tarjoavat puuhaa ja liikuntamahdollisuuksia lapsille ala-asteikäisestä varhaisteiniin. Puistosta löytyy
aina aurinkoinen tai varjoinen, avara tai tuulensuojainen paikka leikeille. Monipuolinen tarjonta
kaikenikäisille lapsille on helpottanut myös monilapsisten perheiden ulkoilun järjestelyjä.
Leikkipuiston henkilökunta antaa turvallisen kiinnekohdan itsenäisemmän kaupungissa ja
puistoissa liikkumisen harjoittelemiselle kaikille alueen lapsille. Puiston peruskorjauksen
suunnittelussa ja ylläpidossa on erityisesti huomioitu lasten leikit ja liikkumistarpeet. Sosiaalivirasto
maksoi neljännesmiljoona euroa puiston leikkialueiden kunnostamisesta v.2000.
Sepänpuisto on juuri peruskorjattu. Puisto leikkivälineineen ja keinonurmialueineen palvelee hyvin
erityisesti alle kouluikäisiä lapsia. Puisto on kuitenkin tasainen suorakulmaiseksi aidattu kenttä.
Agricolan kirkko varjostaa puiston myöhäisiltapäivällä.

Sinebrychoffin puiston sosiaalinen tasapaino järkkyisi lasten kadotessa puistosta.
Leikkipuiston toiminta on tuonut Sinebrychoffin puistoon päivisin lapsia ja valppaita aikuisia. Tämä
on laajentanut puiston käyttäjäkuntaa ja luonut sosiaalista tasapainoa. Aikoinaan pelottava
”pulstaripuisto” on muuttunut kaupunkilaisten ja perheiden monipuoliseksi keitaaksi. Myös
vanhukset ovat uskaltautuneet puistoon lasten leikkipaikkojen äärelle. Leikkipuiston ohjaajien
kokemuksen mukaan kesätaukojen jälkeen puiston toiminnan ensimmäinen viikko on mennyt
puiston ”normalisoimiseen” poliisin avulla. Toiminnan käynnissä ollessa sosiaalinen kontrolli
vähentää häiriökäyttäytymistä puistossa huomattavasti.

Kannanotto muutosesitykseen:
Katsomme, että Etelä-Helsingin lasten terveellisen, tasapainoisen ja onnellisen lapsuuden
tukemiseksi alueella tarvitaan monipuolisia leikkipuistopalveluja. Tämä kannustaa lapsiperheitäkin
muuttamaan ja pysymään kaupunkilaisina ja lisää täten alueemme vetovoimaa ja positiivista
kehitystä. Puistojen monipuolinen käyttäjäkunta lisää alueen elinvoimaa ja turvallisuutta ja
vähentää vandalismia ja roskaamista.
Eteläiset kaupunginosat ry esittää, että leikkipuisto Haukan toimintaa Sinebrychoffin puistossa ei
lakkauteta.
Leikkipuisto Haukan Päiväkoti Haukan tiloissa olevia sisätiloja voidaan tarvittaessa pienentää tai
korvaavat tilat etsiä lähistöltä, esim. Betaniasta tai Snellmanin kuurojen koululta vapautuvista
tiloista. Päivähoidon tarvitsemia lisätiloja täytynee lisäksi etsiä myös muualta, mikäli päivähoidon
jono on 100 lasta.
Alueen aamupäiväkerhotoiminnan tarve ja ratkaisumallit täytyy selvittää.
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